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ПРОЦЕДУРНА СТРАНИЦА

На своето заседание от 24 ноември 2008 г. Бюрото на Съвместната парламентарна 
асамблея АКТБ-ЕС възложи на комисията си по икономическо развитие, финанси и 
търговия да изготви доклад, съгласно член 2, параграф 8 от своя правилник за дейността, 
относно въздействието на финансовата криза върху държавите от АКТБ.

На своето заседание от 11 февруари 2009 г. комисията по икономическо развитие, 
финанси и търговия определи Joseph K. Mugambé (Уганда) за съдокладчик от АКТБ и 
Hans-Peter Mayer за съдокладчик от ЕС.

Комисията по икономическо развитие, финанси и търговия разгледа проектодоклада на 
своите заседания от …

На последното заседание тя прие проектопредложението за резолюция … 

На гласуването присъстваха: ...

Резолюцията беше внесена за приемане на …



AP/100.510/A 4/7 DR\790673BG.doc

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

относно въздействието на финансовата криза върху държавите от АКТБ

Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС,

 на заседанието в Прага (Чешката република) от 4 до 9 април 2009 г.,

 като взе предвид член 17, параграф 1 от своя правилник, 

 като взе предвид целите на Споразумението за партньорство между членовете на 
групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една 
страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в 
Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону) и всички негови изменения, 

 като взе предвид Целите на хилядолетието за развитие на Обединените нации, особено 
ангажимента за създаване на глобално партньорство за развитие, както и заключенията 
и препоръките от срещата на високо равнище на ООН, проведена на 25 септември 2008 
г. в Ню Йорк, 

 като взе предвид Консенсуса от Монтерей, приет на международната конференция на 
ООН за финансиране на развитието, проведена на 21-22 март 2002 г., и Декларацията 
от Доха за финансиране на развитието от 2 декември 2008 г., приета на последващата 
международна конференция за финансиране на развитието, натоварена с преглед на 
прилагането на Консенсуса от Монтерей, 

 като взе предвид Парижката декларация за ефективност на помощта от 2 март 2005 г. и 
Програмата за действие от Акра, приета на форума на високо равнище в Акра за 
ефективност на помощта, проведен на 2-4 септември 2008 г., 

 като взе предвид декларацията на Г-20 от нейната среща относно финансовата криза, 
проведена на 15 ноември 2008 г. във Вашингтон и срещата, проведена на 2 април 2009 
г. в Лондон, 

 като взе предвид заключенията от неофициалното заседание на Съвета на министрите 
на държавите-членки на ЕС, които отговарят за сътрудничеството за развитие (Прага, 
Чешката република, 29-30 януари 2009 г.), 

 като взе предвид призива на председателя на Световната банка, Robert B. Zoellick, към 
развитите страни да се ангажират да предоставят 0,7% от техните пакети от стимули 
на фонд „Защита от уязвимост“ за развиващите се страни1,

 като взе предвид комюникето на финансовите министри и на управителите на 
централните банки на държавите от Г-7 от 14 февруари 2009 г.,

                                               
1http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22051899~pa
gePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931.00.html
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 като взе предвид доклада на МВФ, озаглавен „Последиците от световната финансова 
криза за страните с ниски доходи“, от март 2009 г.,

А. като има предвид, че световната финансова и икономическа система се характеризира
с нарастваща взаимозависимост между всички страни по света,

Б. като има предвид, че държавите от АКТБ не са отговорни за финансовата и 
икономическата криза, а по-скоро са потърпевши от нейните последици,

В. като има предвид, че съгласно наскоро публикувания доклад на МВФ, озаглавен 
„Последиците от световната финансова криза за страните с ниски доходи“, кризата ще 
„увеличи потребностите от финансиране на страните с ниски доходи най-малко с 25 
милиарда щатски долара през 2009 г. “, като Африка на юг от Сахара вероятно ще 
бъде особено тежко засегната, 

Г. като има предвид, че държавите от АКТБ зависят от износа на суровини, който 
осигурява 50% от техните валутни приходи, и че кризата доведе до спад в приходите 
от износ за много развиващи се страни, в прехвърлянето на средства към тези страни, 
в преките чуждестранни инвестиции и официалната помощ за развитие,  

Д. като има предвид, че въздействието на икономическата и финансовата криза върху 
държавите от АКТБ наруши цикъла на продължителен икономически растеж, 
датиращ от 2004 г., като това застрашава постигнатия напредък, както и постигането 
на Целите на хилядолетието за развитие, 

Е. като има предвид, че конференцията в Доха относно финансиране на развитието 
имаше като основен акцент въпросите, свързани с развитието в средносрочен план, 
като отбеляза редица цели за основна реформа, наблегна върху необходимостта от 
балансиран подход между икономическите, социалните и екологичните аспекти на 
развитието, и призна различията в положението на различните държави,

1. припомня, че ЕС трябва да играе решаваща роля за намаляване на последиците от 
кризата за държавите от АКТБ, с оглед на неговата позиция на основен търговски 
партньор на държавите от АКТБ, основен източник на парични преводи от мигранти и 
на частни инвестиции, както и най-голям донор на официална помощ за развитие в 
света;

Гаранция за решителна и бърза ответна реакция на кризата в държавите от АКТБ

2. настоятелно призовава държавите донори сериозно да вземат под внимание, чрез 
координирани действия, последиците от кризата върху държавите от АКТБ, при 
зачитане на принципите, установени в Парижката декларация за ефективност на 
помощта и потвърдени в Програмата за действие от Акра, и в съответствие с 
обещанията за финансиране на развитието, направени в Монтерей и потвърдени на 
конференцията в Доха, както и на срещата на високо равнище на Г-20 във Вашингтон;
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3. отново потвърждава важното значение на Целите на хилядолетието за развитие в 
борбата с бедността и призовава за спазване и изпълнение на ангажиментите, поети от 
държавите-членки на ЕС, за увеличаване на Официалната помощ за развитие (ОПР) 
до 0,56% от БНД до 2010 г. и до 0,7% до 2015 г.; призовава за поемането на нови 
ангажименти за амбициозни многогодишни разчети, за да се осигури възможност за 
измерване на постепенното увеличение на бюджета за предоставяне на помощи;

4. насърчава държавите донори и държавите от АКТБ да ориентират краткосрочните и 
средносрочните си разходи към най-бедните слоеве от населението и към ключовите 
сектори (здравеопазване, образование, инфраструктура в селските райони, питейна 
вода и вода за производителните отрасли), както и към създаването и запазването на 
съответните системи за социална защита и мрежи за социална сигурност;

5. подчертава, че в периоди на криза този вид разходи са най-неблагоприятно засегнати, 
макар и в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план финансовата им
достъпност и произтичащите от тях ползи да са най-големи, и макар и да имат 
потенциал за оказване на антициклично въздействие;

6. настоятелно призовава държавите донори да използват безпрецедентната криза като 
катализатор за по-задълбочено проучване на съществуващите възможности за 
новаторски източници на финансиране за развитие, както и за определяне на нови 
такива, за да могат развиващите се държави да разнообразят своите източници на 
приходи и да прилагат по-ефективни, конкретни и функционални разходни програми; 

7. подчертава по-специално ползите, свързани с използването на методи за 
микрофинансиране, както за икономиката на местно равнище, така и за участието на 
населението, и най-вече жените в процеса на развитие;

8. призовава международните финансови институции, включително многонационалните 
банки за развитие, да подкрепят усилията на развиващите се държави да преодолеят 
настоящата криза, възстановят икономическия растеж и развият по-голям пазарен и 
търговски капацитет, както и да възобновят достъпа на тези държави до кредити и 
частни капиталови потоци;

9. призовава развитите държави да гарантират, че международните финансови 
институции разполагат с достатъчно ресурси, за да работят пълноценно и изцяло да 
изпълняват зададената им роля; приветства, в този контекст, признанието на 
министрите на финансите и управителите на централните банки на държавите от Г-7, 
които заявиха на 14 февруари 2009 г., че „един реформиран МВФ, с осигурени 
допълнителни ресурси, има ключова роля, за да се реагира ефективно и гъвкаво на 
настоящата криза“;

10. призовава държавите от АКТБ за повече прозрачност в националните финанси в 
отговор на тревогите на държавите донори;
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Структурни мерки за намаляване на уязвимостта на държавите от АКТБ към 
външни шокове

11. подчертава, че свободната и справедлива търговия, пазарните принципи, 
насърчаването на инвестиции, предприемачеството и новаторството, както и 
ефективно регулираните финансови пазари са основни фактори за икономически 
растеж, заетост и намаляване на бедността;

12. настоятелно призовава държавите-членки на ЕС, както и държавите от АКТБ да се 
въздържат от създаването на протекционистки бариери в международната търговия 
като реакция на икономическата криза; 

13. настоятелно призовава държавите-членки да разгледат и да приложат в пълна степен 
мерки извън финансовия сектор, въздействащи на развитието в държавите от АКТБ и 
включващи например, трансфер на технологии, който способства за изграждането на 
капацитет и позволява развитието на научноизследователската дейност и 
инфраструктурата;

14. подчертава необходимостта от укрепване на процеса на регионална интеграция между 
държавите от АКТБ и по-специално, призовава за това последиците от кризата да 
бъдат отчитани при преговорите по споразуменията за икономическо партньорство
(СИП) между държавите от АКТБ и ЕС;

15. припомня, че икономическата криза увеличи необходимостта от това държавите-
членки на ЕС да прилагат подход към миграцията, който е в съответствие с целите за 
развитие, както в икономическо отношение (парични преводи от мигранти), така и в 
социално и културно отношение (роля на диаспората);

16. подчертава належащата необходимост от реформа в областта на международното 
финансово управление, обхващаща структурата и дейността на финансовата система, 
което изисква пълното и равнопоставено участие на държавите от АКТБ в 
международните финансови органи с цел подобряване на представителството в тези 
органи и впоследствие, по-голяма легитимност при отразяването на разнообразните 
национални, регионални и международни интереси; 

17. призовава международната общност да приключи кръга от търговски преговори в 
Доха, свързани с политиката за развитие, по начин, който удовлетворява всички 
страни;

18. счита, че последиците от кризата за държавите от АКТБ могат да послужат на 
последните като повод за размисъл относно разнообразяването на производството и 
преобразуването на суровини с цел по-голяма добавена стойност, което би подобрило 
условията на обмена и би смекчило ефекта от колебанията в цените на суровините;

19. възлага на своите съпредседатели да предадат настоящата резолюция на Съвета на 
министрите на АКТБ-ЕС, Европейския парламент, Европейската комисия, 
председателството на Съвета на ЕС, Африканския съюз, Панафриканския парламент, 
Световната банка, МВФ и Организацията на ООН за прехрана и земеделие. 


